Manifest –#bicicletadaenxarxa
“La Bicicleta és la Solució”
Des del Divendres 5 de juny al diumenge 14 de juny de
2020

Figueres viu un col·lapse de trànsit gairebé permanent. Es perden moltes hores de feina i de lleure
en els embussos. Les emissions de gasos a l’atmosfera agreugen l’emergència climàtica que patim.
La contaminació i la fressa perjudiquen la nostra salut i, amb el risc d’accidents, han expulsat la
mainada i la gent gran de molts espais de la ciutat així com perjudicat greument la convivència
veïnal: el cotxe ha passat per davant de les persones.
Tanmateix, moltes grans ciutats d'Europa fa dècades que reserven els seus centres urbans als
vianants i als usuaris de la bicicleta, minimitzant el transit motoritzat. Ciutats com Olot, Girona, Vic
o Banyoles, ja disposen de kilòmetres de carrils bici i de polítiques per normalitzar l’ús de la
bicicleta. A la nostra ciutat, aquests carrils bici són pràcticament inexistents.
És per tot això que les entitats sotasignades donem suport a aquesta #bicicletadaenxarxa sota el
lema “La Bicicleta és la Solució”.
Ens dirigim al govern municipal per demanar-li:
1) La creació d’una xarxa de carrils bicis per la circulació segura de les bicicletes i patinets.
2) La pacificació del trànsit allà on no es puguin crear carrils bici.
3) Una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes i patinets.
4) L’aprovació d’una ordenança que reguli l’ús de la bicicleta i dels patinets per garantir que les
mesures que reclamem no perjudicaran ni la mobilitat de les persones ni la seva seguretat.
Desplaçar-se per la ciutat en bicicleta ha de deixar de ser un "esport de risc". Volem que pugui ser
una forma habitual de moure's per petits i grans.
És per això que instem a l'ajuntament a avançar de manera ferma i ràpida en les propostes
esmentades i a tenir-les en compte a l’hora de redactar el futur Pla de Mobilitat i tot el
planejament urbanístic.
Les ciutats amb menys cotxes i més bicicletes són més sanes, netes i amables. S’hi viu millor. Això
és el que volem per Figueres.
Per deixar una ciutat millor a les generacions futures, necessitem organitzar-nos, coordinar-nos,
participar... Et necessitem a tu!

Organitza:
IAEDEN – Salvem l’Empordà.
Les següents entitats donen suport al manifest:
Associacions de Mares i Pares de les següents escoles: Escola l’Amistat, Josep Pallach, Sant Pau,
Salvador Dalí, Carme Guasch, Escolàpies Figueres.
Associació de Mares i Pares de l’institut Institut Alexandre Deulofeu.
Colla Castellera de Figueres, Agrupament Escolta Sant Pere de Figueres, Agrupació Escolta Xipres al
Vent, Centre Excursionista Empordanès, La Funcional Teatre, Unió Esportiva Figueres, Associació
Família i Salut Mental - Figueres, Patinatge Artístic Figueres, Associació Salut Empordà Cooperació,
Associación de Voluntarios Children of Africa, Associació A Mossegades, Associació TramuntaKada,
Associació Cultural Esportiva Bombers, Associació de Ciclistes Urbans de Figueres “Biciurbanitzat”,
Associació Cultural La Figa, Grup Ecologista de l’Escola Sant Pau GEESP.

